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Contact sociaal raadsvrouw
Met vragen over de ondersteuning die de gemeente voor u 
regelt, kunt u terecht bij de sociaal raadsvrouw, Jet Grolleman. 
•  Telefoon: 06-11289290 (op werkdagen); 
•  E-mail: sociaalraadsvrouw.tynaarlo@gmail.com

Contactinformatie

Bezoekadres:
Gemeentehuis Tynaarlo
Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries
Gemeentewerf/milieustraat
Zuidlaarderweg 33, 9482 TV Tynaarlo
Telefoon: 0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
www.tynaarlo.nl

Openingstijden:
Openingstijden van het gemeentehuis 
en de milieustraat vindt u op www.tynaarlo.nl

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp:
0592 - 266 737

Afspraak maken:
Voor alle gemeentelijke diensten kunt u uitsluitend opafspraak terecht. Voor het afhalen van documentenhoeft u geen afspraak te maken.Een afspraak maken doet u zo:• Via de button “afspraak maken” op www.tynaarlo.nl• Met een telefoontje naar het gemeentehuis• Bij de receptie in het gemeentehuis

Bij ons op het gemeentehuis 
worden regelmatig spullen ge-
bracht die op straat zijn gevon-
den in de omgeving van Vries. 
Op onze website houden wij 
een lijst bij met de spullen die 
gevonden zijn. Dus mocht je iets 
kwijt zijn geraakt in de omge-
ving van Vries, breng dan eens 
een bezoekje aan het gemeen-
tehuis. Wellicht vind je daar je 
verloren sleutels, portemonnee 
of smartphone. 

Een melding doen
Heb je iets gevonden of verlo-
ren? Dan kan je dit doorgeven 
aan de gemeente. Als je een 
verloren voorwerp hebt gevon-
den, ben je zelfs verplicht dit zo 
snel mogelijk te doen. 

Verlies of diefstal van een iden-
titeitskaart, rijbewijs of pas-
poort moet u eerst persoonlijk 
melden bij de gemeente. Van 
de gemeente ontvangt u dan 

een formulier waarmee u aan-
gifte kunt doen bij de politie. 

Meld je gevonden of verloren 
voorwerp online via
www.tynaarlo.nl/melden-aan-de- 
gemeente/gevonden-verloren- 
voorwerpen of bel naar 0592-
266 662.

Subsidies voor organisaties 
en ZZP’ers in Tynaarlo
vanwege coronapandemie
Tijdens de coronapandemie 
konden organisaties en ZZP’ers 
veel van hun geplande activitei-
ten, bijeenkomsten, trainingen 
en cursussen niet door laten 
gaan. Zij hebben een moeilij-
ke tijd achter de rug en willen 
graag hun activiteiten weer 
oppakken. De gemeente heeft 
van het Rijk geld ontvangen 
om lokale maatschappelijke 
organisaties op het gebied van 

sport, cultuur en welzijn te on-
dersteunen, zodat de continuï-
teit van de organisaties niet in 
gevaar komt.
 
Er zijn door de gemeente ver-
schillende regelingen gemaakt: 
• Uitvoeringsregeling schade-

herstelfonds corona ge-
meente Tynaarlo 2021 (voor 
organisaties);

• Tijdelijke uitvoeringsregeling 

culturele sector Tynaarlo 
2021 (voor ZZP’ers en een-
manszaken);

• Regeling Frisse Doorstart 
(voor verenigingen en orga-
nisaties).

Aanvragen voor de subsidies, 
dienen vóór 1 september 2022 
binnen te zijn bij de gemeen-
te. Meer informatie en aanvra-
gen, ga naar www.tynaarlo.nl/ 
coronavirus . 

Iets verloren of gevonden? Bezoek het gemeentehuis!

Inloopbijeenkomst inrichting 
Noordma (onderdeel Hunzedal) 
in Zuidlaren
Noordma gaat veranderen. 
Het concept inrichtingsplan is 
inmiddels klaar en wordt 25 
augustus gepresenteerd tijdens 
een inloopbijeenkomst in Zuid-
laren. Hier kan iedereen die 
geïnteresseerd is het plan zien, 
vragen stellen en meedenken 
over de toekomstige inrichting 
van het gebied. 
Noordma is onderdeel van het 
Hunzedal en valt onder het pro-
gramma Natuurlijk Platteland. 
Dit programma werkt aan een 
natuurlijk en klimaatbesten-
dig beekdal, dat goed past in 
de omgeving. Door de aanleg 
van onder andere een mean-
derende Hunze ontstaat er in 
Noordma meer open water en 
rietmoerassen met lokaal klei-
ne stukjes bos. Noordma grenst 
aan het gebied Tusschenwater 

dat een aantal jaren geleden is 
ingericht. Met de inrichting van 
Noordma worden deze gebie-
den met elkaar in verbinding 
gebracht. 

De inloopbijeenkomst is op 
donderdag 25 augustus van 
17.00 tot 20.00 uur in Molen de 
Wachter (Bolwerk 11) in Zuid-
laren. De bijeenkomst is vrij 
toegankelijk. Ga voor meer in-
formatie naar: www.provincie.
drenthe.nl/hunze 

De inloopbijeenkomst wordt 
georganiseerd door Pro-
lander in samenwerking 
met de Provincie Drenthe, 
Waterschap Hunze en Aa’s, 
Gemeente Tynaarlo en Stich-
ting het Drentse Landschap.

Wil je graag stoppen met roken, maar lukt 
het niet alleen? De pop-up poli van Versla-
vingszorg Noord-Nederland geeft je een 
steuntje in de rug. Ga samen met anderen 
in een kleine groep de uitdaging aan om te 
stoppen met roken. 

Op maandag 26 september is startbijeen-
komst van 18.00 tot 20.00 uur in Eelde. 
Daarna volgen nog vijf bijeenkomsten van 
twee uur op de dinsdagavond. Deelname is 
gratis. 

De bijeenkomsten zijn in groepsverband en 
worden begeleid door deskundige coaches 
van VNN. Je leert meer over wat verslaving 
is en hoe het werkt. Er is ook aandacht voor 

gezonde leefstijl. Deze informatie wordt 
vervolgens omgezet in praktische tips. Wat 
kan je bijvoorbeeld het beste doen als je 
trek krijgt in een sigaret, en waarom werkt 
dat? Informatie en advies over nicotinever-
vangers en eventuele medicatie komen ook 
aan bod.

Meer informatie en gratis aanmelden, ga 
naar www.vnn.nl/pop-uppoli 

De gezondheid van onze inwoners vin-
den wij belangrijk. Daarom stimuleren 
wij als gemeente Tynaarlo initiatieven 
van organisaties, die inwoners helpen te 
stoppen met roken.  

Samen stoppen met roken
met pop-uppoli in Eelde
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